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БЕ ЛА РУСЬ — 
УЗ БЕ КІ СТАН: 
ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ 
СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА

Пад час пе ра моў у Со чы Прэ зі дэнт Уз бе кі-
ста на Шаў кат Мір зі ё еў і Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка аб мя ня лі ся ідэ я мі аб 
тэм пах і перс пек ты вах раз віц ця бе ла рус-
ка-ўзбе кі стан скіх ад но сін. Бе ла рус кі лі дар 
так са ма атры маў за пра шэн не на ве даць з 
ві зі там Уз бе кі стан у 2018 го дзе. Што з ся бе 
ўяў ляе Уз бе кі стан сён ня і якія перс пек ты вы 
раз віц ця паў на вар тас на га су пра цоў ніц тва?

Уз бе кі стан з'яў ля ец ца са май на се ле най кра і най 
Цэнт раль най Азіі, больш за па ло ву на сель ніц тва ўся го 
рэ гі ё на, 33 міль ё ны ча ла век, скан цэнт ра ва на на яго 
тэ ры то рыі. Пры гэ тым па па ме ры тэ ры то рыі Уз бе кі-
стана да лё ка ад стае ад на се ле на га ў два ра зы менш 
Ка зах ста на. Ён мае 448,978 км2 на фо не 2 724,900 км2 
у Ка зах ста на. У той жа час і на яў най тэ ры то рыі ха пае, 
каб зра біць Уз бе кі стан вель мі важ най кра і най Цэнт-
раль най Азіі, у тым лі ку з-за су сед ства з та кой важ най 
для лё саў рэ гі ё на кра і най, як Аф га ні стан.

Нель га не ад зна чыць і ро лю Уз бе кі ста на ў спра ве 
за бес пя чэн ня рэ гі я наль най бяс пе кі. Раз ме шча ная 
на скры жа ван нях ганд лё вых шля хоў дзяр жа ва з'яў-
ля ец ца жа да ным марш ру там для нар ка ганд ля роў і 
тэ ра рыс таў. Больш за тое, іс лам скія эк стрэ місц кія 
гру поў кі, у тым лі ку «Іс лам скі рух Уз бе кі ста на» (ІРУ) 
і «Іс лам ская дзяр жа ва» (ІД) хо чуць дэ ста бі лі за ваць 
сі ту а цыю ў кра і не і прый сці да ўла ды. Та му ў цес най 
ка ар ды на цыі з за ці каў ле ны мі кра і на мі Уз бе кі стан 
ак тыў на ажыц цяў ляе ме ры па ба раць бе з гэ ты мі 
вы клі ка мі. Ажыц цяў ля ец ца так са ма эфек тыў нае 
ўзае ма  дзе ян не ў ба раць бе з ін шы мі су час ны мі вы-
клі ка мі, транс на цы я наль най зла чын нас цю, а так са ма 
ў сфе ры кі бер бяс пе кі.

Нель га не падкрэсліць і зна чэн не Уз бе кі ста на як 
рэ сурс най ба зы для раз віц ця рэ гі ё на. Уз бе кі стан з'яў-
ля ец ца ад ным з клю ча вых па стаў шчы коў улас на га 
пры род на га га зу для ве лі зар най кі тай скай эка но мі кі 
і дае сваю тэ ры то рыю для да стаў кі пры род най сы-
ра ві ны ў Кі тай з ін шых кра ін рэ гі ё на. Уклад у энер-
ге тыч ную бяс пе ку КНР, вя до ма ж, вель мі па зі тыў на 
ацэнь ва ец ца яе кі раў ніц твам. Гэ та стварае для Уз-
бе кі ста на да дат ко выя маг чы мас ці па па спя хо вым 
су пра цоў ніц тве з Кі та ем, ня гле дзя чы на ад сут насць 
агуль най мя жы. У пры ват нас ці, у най блі жэй шыя 
ме ся цы бу дзе ажыц цяў ляц ца гран ды ёз ны пра ект 
па раз віц ці шаў ка вод ства ва Уз бе кі ста не. Кі тай скія 
парт нё ры па ста вяць у кра і ну 10 мільёнаў са джан цаў 
ту таў ні ка трох сар тоў, ад па вед ных клі ма тыч ным умо-
вам Уз бе кі ста на.

Агуль ным фак та рам для Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на 
з'яў ля ец ца ад сут насць вы ха ду да Су свет на га акі я на 
на ўлас най тэ ры то рыі. Гэ та вы клі кае па доб ныя праб-
ле мы ў знеш няй па лі ты цы і эка но мі цы, па спя хо вае 
вы ра шэн не якіх важ нае для на цы я наль най бяс пе кі 
абедз вюх кра ін і мо жа стаць да дат ко вым фак та рам 
па спя хо ва га ўза е ма ра зу мен ня.

У сфе ры знеш ня га ганд лю мож на ад зна чыць па зі-
тыў ную тэн дэн цыю апош ня га го да. У сту дзе ні—лі пе ні 
2017 го да та ва ра аба рот дзвюх кра ін сур' ёз на вы рас. 
Экс парт склаў 43 міль ё ны до ла раў (244 пра цэн ты 
ад ле таш ня га ўзроў ню), ім парт так са ма вы рас на 
18,4 пра цэн та. Вя до ма, гэ та на шмат менш пі ка вых 
зна чэн няў 2012—2013 га доў, ка лі га да вы экс парт 
бе ла рус кіх та ва раў да хо дзіў да 90—95 міль ё наў до-
ла раў, але гэ та ўжо крок у пра віль ным кі рун ку.

Для раз віц ця вы твор чай ка а пе ра цыі важ най мо-
жа стац ца пра па но ва бе ла рус ка га Прэ зі дэн та па 
вы ка ры стан ні бе ла рус кіх тэх на ло гій у сфе ры пе ра-
пра цоў кі ба воў ны ў та вар ную пра дук цыю на тэ ры то-
рыі Уз бе кі ста на. Ця пер бе ла рус кая пра мыс ло васць 
ужо прад стаў ле на на тэ ры то рыі кра і ны. У Таш кен це 
функ цы я нуе су мес нае прад пры ем ства па збор цы 
тэх ні кі «Амка дор».

Пры ем на так са ма ад зна чыць, што ў лю тым на-
ступ на га го да ва Уз бе кі ста не прой дуць Дні куль ту ры 
Бе ла ру сі. Гэ та знак ці ка вас ці і па ва гі да бе ла рус ка га 
бо ку, які з'яў ля ец ца доб рай ас но вай для на рошч-
ван ня су пра цоў ніц тва па ўсіх кі рун ках. Пры гэ тым 
ад зна чу, што куль ту ра са мо га Уз бе кі ста на знач на 
паў плы ва ла на су свет ную цы ві лі за цыю, з'яў ля ю чы ся 
ад ной з са мых ста ра жыт ных у Еў ра зіі. Бу ха ра і Са-
мар канд — пры ваб ныя аб' ек ты для ту рыс таў уся го 
све ту, ах вот ных аку нуц ца ў ат мас фе ру глы бо кай гіс-
то рыі, што, не су мнен на, па спры яе і раз віц цю ту рыз му 
з Бе ла ру сі. Сур' ёз ныя ме ры па раз віц ці ту рыз му ў Бе-
ла ру сі, пры ня тыя ў апош нія га ды, так са ма да зво ляць 
раз ліч ваць на су стрэч ную ці ка васць з Уз бе кі ста на.

Не су мнен ныя і перс пек ты вы раз віц ця су пра цоў-
ніц тва ў аду ка цый най сфе ры. Ты ся чы сту дэн таў з 
Турк ме ні ста на, якія на ву ча юц ца ў Бе ла ру сі, па він ны 
стаць доб рай рэ кла май для пры цяг нен ня сту дэн таў 
і з Уз бе кі ста на.

Сяр гей КІ ЗІ МА, док тар па лі тыч ных на вук,

прафесар Ака дэ міі кі ра ван ня 
пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь



ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Між на род ны ста тус Кі тая іс тот на ўзрос

Упэў не насць у гэ тым вы ка заў 
стар шы ня КНР Сі Цзінь пін, вы сту-
па ю чы з дак ла дам на ХІХ з'ез дзе 
Ка му ніс тыч най пар тыі Кі тая, які 
ад крыў ся ў До ме на род ных прад-
стаў ні коў у Пе кі не.

Стар шы ня КНР ад зна чыў, што ў 
ця пе раш ні час кра і на ўсту пі ла ў но-
вую эпо ху са цы я ліз му з кі тай скай 
спе цы фі кай. Яшчэ ў пер шыя га ды пра вя дзен ня па лі ты кі рэ фор маў 
і ад кры тас ці КПК пра па на ва ла іс ці ўлас ным шля хам і па бу да ваць 
са цы я лізм з кі тай скай спе цы фі кай. З тых ча соў Кі тай вый шаў у 
су свет ныя лі да ры ў га лі не эка на міч на га і на ву ко ва-тэх ніч на га раз-
віц ця, а так са ма па аба рон най і су куп най мо цы дзяр жа вы.

Кі тай ская на цыя, якая пе ра жы ла з па чат ку пе ры я ду но вай гіс-
то рыі шмат лі кія бед ствы, ця пер уста ла на но гі, па вы сіў ся ўзро-
вень даб ра бы ту лю дзей і ўзрос эка на міч ны па тэн цы ял, пад крэс ліў 
Сі Цзінь пін. За раз ста іць за да ча па бу до вы да 2020 го да ся рэд не-
за мож на га гра мад ства, а так са ма пе ра хо ду да ўсе ба ко ва га бу-
даў ніц тва ма дэр ні за ва най са цы я ліс тыч най дзяр жа вы. «Гэ та эпо ха 
па сту по ва га на блі жэн ня Кі тая да цэнт ра між на род най арэ ны і бес-
пе ра пын на га ўня сен ня кра і най яшчэ боль ша га ўкла ду ў раз віц цё 
ча ла вец тва», — ска заў кі тай скі лі дар.

«На ша асноў ная рэа лія за ста ла ся ня змен най — мы па-ра ней-
ша му зна хо дзім ся і яшчэ пра цяг лы час бу дзем зна хо дзіц ца на па-
чат ко вай ста дыі са цы я ліз му, за ста ец ца ня зме не ным і між на род ны 
ста тус Кі тая як са май вя лі кай у све це кра і ны, якая ідзе па шля ху 
раз віц ця», — ска заў Сі Цзінь пін. Кі тай мае на мер і на да лей іс ці 

па шля ху мір на га раз віц ця і сты му ля ваць ства рэн не су поль нас ці 
адзі на га лё су ча ла вец тва.

КС Мал до вы аб ві на ва ціў прэ зі дэн та ў па ру шэн ні 
Кан сты ту цыі і пры гра зіў ім піч мен там

Кан сты ту цый ны суд Мал до вы ў аў то рак, 17 каст рыч ні ка, па зба-
віў прэ зі дэн та кра і ны пра ва бла кі ра ваць пры зна чэн не служ бо вых 
асоб, якія пра па ноў ва юц ца кі ру ю чай боль шас цю.

КС прый шоў да вы сно вы, што Да дон «па ру шыў Кан сты ту цыю 
і клят ву прэ зі дэн та», і гэ та мо жа стаць пры чы най яго ад стаў кі. 
Пад ста вай для та ко га вер дык ту ста ла ад мо ва прэ зі дэн та пад пі-
саць пры зна чэн не на па са ду мі ніст ра аба ро ны Эў джэ на Стур зы, 
чыю кан ды да ту ру вы лу чы ла кі ру ю чая Дэ ма кра тыч ная пар тыя. Па 
ра шэн ні КС, ця пер под піс прэ зі дэн та мо жа і не спат рэ біц ца.

У Гар вар дзе прад ка за лі 
смя рот на не бяс печ ную ўспыш ку на Сон цы

Да след чы кі з Гар вард ска га ўні вер сі тэ та сцвяр джа юць, што ў 
на ступ ным ста год дзі на Сон цы ад бу дзец ца вы бух, які абер нец ца 
гі бел лю міль ё наў жы ха роў пла не ты.

Як па ве дам ляе New Scіentіst, вы сно вам аб не па збеж ным вы бу ху 
па пя рэд ні ча лі шмат га до выя на зі ран ні за Сон цам.

Ён вы клі ча, на дум ку ву чо ных, па ру шэн не ў ра бо це энер ге-
тыч ных прад пры ем стваў, спа да рож ні каў, ін тэр нэ ту, а так са ма зні-
шчыць сіс тэ му асту джэн ня атам ных элект ра стан цый.

Пас ля вы бу ху Сон ца ста не на 30% яр чэй шае, што раз бу рыць 
азо на вы пласт ва кол Зям лі.

На пля цоў цы 
Між пар ла менц ка га са ю за
На ша дэ ле га цыя за вяз вае кан так ты 

з за меж ны мі ка ле га мі
Пар ла мен та рыі Бе ні на за ці каў ле ны ў раз-
віц ці кан так таў з На цы я наль ным схо дам 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Га вор ка пра гэ та іш ла 
на су стрэ чы чле наў бе ла рус кай дэ ле га цыі 
з ка ле га мі з Бе ні на, якая ад бы ла ся на па лях 
137-й Асамб леі Між пар ла менц ка га са ю за 
(МПС) у Санкт-Пе цяр бур гу.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Па ла ты прад стаў-
ні коў, з бе ла рус ка га бо ку ў су стрэ чы ўдзель ні ча лі 
на мес нік стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў Ба ляс лаў 
Пірш тук, стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс-
пуб лі кі па між на род ных спра вах і на цы я наль най 
бяс пе цы Сяр гей Рах ма наў і на мес нік стар шы ні Па-
ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пы тан нях 
эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня і чар но быль скай ка та-
стро фы Ала На вум чык. Пар ла менц кую дэ ле га цыю 
Бе ні на ўзна ча ліў стар шы ня На цы я наль най асамб леі 
гэ тай кра і ны Ад ры ен Хунг бе джы.

Пар ла мен та рыі Бе ні на вы ка за лі сваю за ці каў ле-
насць у на ладж ван ні цес ных двух ба ко вых ад но сін з 
На цы я наль ным схо дам на шай дзяр жа вы, ад зна чыў-
шы пры гэ тым, што ўдзел у ме ра пры ем ствах МПС 
з'яў ля ец ца эфек тыў ным спо са бам для да сяг нен ня 
вы ні ку. Ба ляс лаў Пірш тук пад тры маў гэ тую ідэю і 
пра па на ваў пра пра ца ваць пы тан ні аб маг чы мас ці 
ства рэн ня ў пар ла мен тах дзвюх кра ін груп друж бы, 
а так са ма аб ме ну ві зі та мі па пар ла менц кай лі ніі. 
Асоб ную ўва гу Ба ляс лаў Пірш тук удзя ліў раз віц цю 
ўза е ма дзе ян ня па са мым шы ро кім спект ры пы-
тан няў. Ён ад зна чыў, што Бе ла русь за ці каў ле на ў 
на дзей ных парт нё рах.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. yushkevich@zviazda.by



МЕ ДЫ Я ЦЫЯ — ШАНЦ 
ВЫЙ ГРАЦЬ ДЛЯ ЎСІХ

З да па мо гай ме ды я цыі — пра цэ-
ду ры па за су до ва га па гад нен ня 
ба коў — мож на бу дзе вы ра шаць 
школь ныя кан флік ты і да маў ляц-
ца па кры мі наль ных аб ві на вач ван-
нях, дзе пра ду гле джа на ня знач нае 
па ка ран не, а пад ста ва для па чат-
ку спра вы — за ява фі зіч най асо-
бы. Па куль у Бе ла ру сі най больш 
перс пек тыў на ме ды я цыя пра цуе 
ў сфе ры ся мей ных пра ва ад но-
сін, бо гэ та тыя кан флік ты, якія 
лю дзі не вель мі хо чуць агуч ваць 
у су дзе, ад нак і па між са бой да-
мо віц ца не мо гуць, рас ка заў пра 
маг чы мас ці раз віц ця ме ды я цыі ў 
кра і не мі ністр юс ты цыі Бе ла ру сі 
Алег СЛІ ЖЭЎ СКІ на між на род ным 
се мі на ры «Су до вая ме ды я цыя».

— Спо са бы па за су до ва га вы ра шэн ня 
кан флік таў іс ну юць даў но. Гэ та і тра цей-
скае пра ва суд дзе, і дзей насць бы ло га 
рэс пуб лі кан ска га пра цоў на га ар біт ра жу, у 
ра бо це яко га на зі ра лі ся пэў ныя эле мен ты 
па срэд ніц тва пры вы ра шэн ні пра цоў ных 
спрэ чак. За кон аб ме ды я цыі пры ня ты ў Бе-
ла ру сі ў 2014-м, ад нак да гэ туль спектр га-
лін, дзе яна мо жа пры мя няц ца, да стат ко ва 
вуз кі, і мы пра цу ем над яго па шы рэн нем, 
— пад крэс ліў ён. — У 2018-м з да па мо гай 
Дзі ця ча га фон ду ААН (ЮНІ СЕФ) пач нец-
ца, на прык лад, пі лот ны пра ект па пры мя-
нен ні ме ды я цыі ў не ка то рых шко лах.

Да 85% кан флік таў у кра і нах, дзе 
ме ды я цыя пра цуе даў но, вы ра ша юц ца 
ме на ві та з яе да па мо гай. Ад нак ка заць, 
што ме ды я цыя пры мя ня ец ца ў Бе ла ру сі 
па спя хо ва, яшчэ ра на. У на шай пра ва-
вой куль ту ры і мен та лі тэ це вель мі вя лі кі 
ўзро вень да ве ру да су до вых ра шэн няў. 
Наш ча ла век, ка лі ўзнік кан флікт, па ві нен 
атры маць су до вае ра шэн не, да ку мент з 
пя чат кай. Та кое ста но ві шча, вя до ма, не 
пад штур хоў вае лю дзей да мір на га вы-
ра шэн ня спрэ чак праз ме ды я цыю, пе ра-
ка на ны Ва ле рый МІЦ КЕ ВІЧ, на мес нік 
кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та:

— За ка на даў ча за ма цоў ваць пры-
мя нен не ме ды я цыі ў не ка то рых ка тэ го-
ры ях гра ма дзян скіх спраў па мыл ко ва. 
На ша за да ча — сфар мі ра ваць у лю дзей 
га тоў насць і па трэб насць да пры мі рэн-
ня, — па га дзіў ся з мі ніст рам юс ты цыі 
яго на мес нік Мі ка лай СТА РА ВОЙ ТАЎ. 
— Ме ды я цыя — спо саб урэ гу ля ван ня 
спрэч кі, які дае яе ўдзель ні кам уні каль-
ную маг чы масць не згу біць усё, а за ха-
ваць парт нёр скія ад но сі ны.

Га во ра чы пра во пыт ме ды я цыі ў Гер-
ма ніі, па сол Фе дэ ра тыў най Рэс пуб лі кі 
Гер ма нія ў Бе ла ру сі Пе тэр ДЭ ТМАР 
пад крэс ліў, што ў на шай кра і не «трэ-
ба вы ка рыс тоў ваць ня мец кае пра ва з 
улі кам на цы я наль ных асаб лі вас цяў Бе-
ла ру сі, а не ка пі ра ваць адзін да ад на го. 
Гэ та ста нец ца вый грыш ным для абод вух 
ба коў».

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by

Ёсць пы тан неЁсць пы тан не  

АД ВЯ ЗАЦЬ РОСТ ЗА РОБ КАЎ 
АД ПРА ДУК ЦЫЙ НАС ЦІ ПРА ЦЫ

пра па ну юць праф са ю зы ў асоб ных вы пад ках
Іні цы я ты ва ўдас ка на ліць па ста-

но ву Саў мі на №744 «Аб апла це 

пра цы ра бот ні каў» бы ла агу ча на 

на па ся джэн ні На цы я наль на га са-

ве та па пра цоў ных і са цы яль ных 

пы тан нях. Як лі чыць на мес нік 

стар шы ні Фе дэ ра цыі праф са юзаў 

Але на МАН КЕ ВІЧ, на пэў ным эта-

пе раз віц ця эка но мі кі за кон вы-

ка наў сваю функ цыю па стрым-

лі ван ні не аб грун та ва на га рос ту 

за ра бот най пла ты, а сён ня ўжо 

час та за па воль вае раз віц цё прад-

пры ем стваў і рост за роб каў.

Спе цы я ліст тлу ма чыць, што на фак та-
ры, ад якіх за ле жыць вы руч ка прад пры-
ем стваў, боль шасць доб ра сум лен ных 
ра бот ні каў аб' ек тыў на не мо гуць паў плы-
ваць у сі лу сва іх служ бо вых аба вяз каў. 
А зна чыць у іх ня ма сты му лу да ся гаць 
мак сі маль ных вы ні каў. Па ста но ва не 
ўліч вае і пра цэ саў ма дэр ні за цыі, ка лі для 
апра ба цыі но вых уста но вак лю дзі пры ня-
ты ўжо сён ня, а вы хад гэ тых уста но вак 
на поў ную моц з вы пус кам га то вай пра-
дук цыі пла ну ец ца толь кі праз па ру га доў. 

Се зон насць ра бо ты прад пры ем стваў, іх 
рэн та бель насць так са ма не пры малася 
да ве да ма.

Яшчэ адзін важ ны мо мант. Для пры-
ват ных ар га ні за цый нор мы па ста но вы 
№744 но сяць рэ ка мен да цый ны ха рак тар 
— гэ та ства рае ня роў ныя ўмо вы апла ты 
пра цы ра бот ні каў дзяр жаў на га і не дзяр-
жаў на га сек та раў эка но мі кі.

— Праб лем ныя пы тан ні су ад но сін 
рос ту пра дук цый нас ці пра цы і за роб каў 
агуль на га ха рак та ру, а так са ма пы тан-
ні па шы рэн ня пе ра лі ку па каз чы каў, якія 
ўліч ва юц ца пры ацэн цы эфек тыў нас ці 
ра бо ты прад пры ем стваў (на прык лад, на-
яў насць пры быт ку і рэн та бель нас ці), па-
він ны быць вы ра ша ны на ўзроў ні са мой 
па ста но вы, — ад зна чы ла Але на Ман-
ке віч. — Акра мя та го, з улі кам за над та 
шы ро ка га спект ра асаб лі вас цяў вы твор-
час ці пра па ну ем даць маг чы масць про-
філь ным прад пры ем ствам ці кан цэр нам 
са ма стой на вы зна чаць па каз чы кі, па ра-
дак і ўмо вы для раз лі ку пра дук цый нас ці 
пра цы.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubnеuskауа@zvіаzdа.bу
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Аб ЖКГ — 
на вы со кім уз роў ні

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 20 каст-
рыч ні ка пры ме ўдзел у пле нар ным па ся-
джэн ні рэс пуб лі кан ска га се мі на ра «Аб 
удас ка на лен ні і раз віц ці жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі кра і ны», па ве дам ляе 
прэс-служ ба кі раў ні ка дзяр жа вы.

На па ся джэн ні пла ну ец ца ўсе ба ко ва раз гле-
дзець пы тан ні ўдас ка на лен ня і раз віц ця жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі кра і ны. Раз мо ва ў тым 
лі ку пой дзе аб рэа лі за цыі но вых па ды хо даў па 
ўдас ка на лен ні пра цы ў га лі не, зні жэн ні вы дат каў 
і па вы шэн ні якас ці аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. 
Бу дзе пра ана лі за ва на і су свет ная прак ты ка ар га-
ні за цыі кі ра ван ня жыл лё вым фон дам.

У ме ра пры ем стве ў Па ла цы Не за леж нас ці 
пры муць удзел ка ля 250 ча ла век, у тым лі ку най-
вы шэй шыя служ бо выя асо бы, кі раў ні кі дзярж ор-
га наў і ар га ні за цый, прад стаў ні кі мяс цо вых ор га-
наў дзярж кі ра ван ня.

Рэс пуб лі кан скі се мі нар прой дзе ў Мін ску 
19—20 каст рыч ні ка. У пер шы дзень ад бу дзец ца ад-
крыц цё ме ра пры ем ства, прой дуць прак тыч ныя 
за ня ткі, пад час якіх удзель ні кі се мі на ра змо гуць 
азна ё міц ца з во пы там ар га ні за цыі ра бо ты па роз-
ных на прам ках у сфе ры жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі.


